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PLAVBA PO ŘECE TEMŽI

Plavba po řece Temži je zážitek. Z lodi plující městem 
budeme pozorovat, jak kolem nás ubíhá Londýn! Při plavbě 
po Temži se nám naskytne fascinující pohled na tradiční 
londýnské ikony, například Houses of Parliament, 
úchvatnou katedrálu sv. Pavla a tajemný Tower of London.Z 
říční hladiny je skvělý výhled na atraktivity jako Houses říční hladiny je skvělý výhled na atraktivity jako Houses 
of Parliament, London Eye. Londýn díky novým stavbám 
vypadá z lodní paluby mnohem lépe než kdykoli předtím.

Propluejte pod Tower Bridge a kolem ohromných novostaveb, 
symbolů přechodu do 21. století, kterými se staly Londýnské 
oko, Tate Modern nebo Millennium Bridge. Na nábřeží uvidíte 
i radnici City Hall a „Gherkin“(budovu ve tvaru okurky).



• The Shard: Střípek v centru Londýna s nejlepším 
výhledem

• Architektem budovy se stal velice známý autor Centre 
Pompidou v Paříži či Postdamer Platz v Berlíně - Renzo 
Piano z Itálie. Renzo se nechal inspirovat starými Piano z Itálie. Renzo se nechal inspirovat starými 
fotografiemi Londýna.

• Uvidíme také Canary Wharf – velké finanční centrum, 
ležící v bývalých docích. 



GREENWICH

• Londýnská čtvrť Greenwich leží v jihovýchodní části města, 
přímo u břehu řeky Temže. Je to moc hezké, klidné místo a 
určitě by ho každý měl navštívit. Když ne kvůli ničemu jinému, 
tak proto, že je tu Nultý Poledník a Námořní muzeum.

• Toto muzeum opravdu stojí za shlédnutí. Nabízí ukázky starých lodí, 
jejich makety a popisy, staré sbírky věcí souvisejících s jejich makety a popisy, staré sbírky věcí souvisejících s 
námořnictvem, popisy námořních bitev, slavných mořeplavců, nebo 
např. námořnické oblečení 

• Odsud je to velmi blízko k turistické atrakci - staré plachetnici 
"Cutty Sark". Skutečné lodi, se kterou byl v dávných dobách 
rozvážen čaj.



• Observato ř a Nultý poledník
• Přímo na kopci nad komplexem Královské námořní 

akademie leží The Royal Observatory (Královská 
observatoř), kterou prochází slavný Nultý poledník.

• Nultý poledník (Prime Meridian) je místo, od něhož se 
počítá zeměpisná délka. Od tohoto místa se určuje 
východ a západ. V roce 1884 bylo mezinárodní 
konferencí určeno jako tzv. bod nula. Pokud na něm konferencí určeno jako tzv. bod nula. Pokud na něm 
stojíte, máte jednu nohu na východě, druhou na západě.


